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Plano de Riscos (exemplo para adaptar) 

(o que pode pôr em causa o projeto e quais as soluções) 

 

Exemplo de Estrutura: 

1. Conceito de risco 

2. Critérios de classificação do risco 
a. Grau de probabilidade de ocorrência: elevado, moderado ou fraco 
b. Gravidade da consequência: elevada, moderada ou fraca 

3. Matriz de avaliação do risco 

4. Fatores de risco 

a. Risco organizacional (exemplos) 

i. Falta de envolvimento das partes interessadas;  
ii. Dificuldade em comunicar eficazmente; 

iii. Dificuldade em motivar a equipa de autoavaliação; 
iv. Alteração das lideranças; 

 
b. Risco de implementação do projeto (exemplos) 

i. Incorreto planeamento das horas de consultoria necessárias para apoiar a 
implementação do projeto; 

ii. Incorreto planeamento do tempo de afetação dos recursos humanos ao 
projeto; 

iii. Não cumprimento dos prazos de implementação do projeto conforme 
contrato estabelecido com a AMA. 

5. Responsabilidades 

6. Medidas para tratamento do risco 

7. Monitorização do Plano de Riscos 
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Exemplos de grelhas: 

Grelha de graduação do risco 

 FRACA MODERADA ELEVADA 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA (P) 

Possibilidade de ocorrência 
mas com hipóteses de 
mitigar o evento com o 
controlo existente para o 
tratar 

Possibilidade de ocorrência 
mas com hipóteses de 
mitigar o evento através de 
decisões e ações adicionais 

Forte possibilidade de 
ocorrência e escassez de 
hipóteses de mitigar o 
evento mesmo com decisões 
e ações adicionais essenciais 

 FRACA MODERADA ELEVADA 

CONSEQUÊNCIA (C) 

Prejuízo na credibilidade do 
projeto  
 
Impacto fraco sobre a 
estratégia de implementação 
do projeto 

Perda de comparticipações 
financeiras ao abrigo do 
SAMA em algumas fases do 
projeto  
 
Impacto moderado sobre a 
estratégia de implementação 
do projeto 

Dano na execução do projeto 
e no financiamento de todas 
as atividades ao abrigo do 
SAMA 
 
Impacto significativo sobre 
estratégia de implementação 
do projeto 

Matriz de avaliação do risco 

RISCO (R) P 
Elevado Moderado Fraco 

C 
Elevado Elevado Elevado Moderado 
Moderado  Elevado Moderado Fraco 
Fraco  Moderado Fraco Fraco 

Matriz de responsabilidades 

GESTÃO DO RISCO 
DECISOR FUNÇÃO E RESPONSABILIDADES 

Dirigente de topo (DT)/Conselho Diretivo (CD) É o gestor do Plano. Estabelece a arquitetura e os critérios de gestão 
do risco, solicitando a sua revisão quando necessário. 

Coordenador do projeto CAF (CP) Promove a monitorização do Plano e a sua revisão, quando 
necessário. 

Coordenador da equipa de autoavaliação (CEA) Recebe e comunica os riscos e propõe soluções 
Membros da equipa de autoavaliação (MEA) Comunica os riscos 

Matriz para apresentação de soluções para as situações de risco elevado e moderado 

ÁREA IDENTIFICAÇÃO 
DOS RISCOS 

ESCALA DE 
RISCO MEDIDAS DE PREVENÇÃO INDICADORES DE 

MONITORIZAÇÃO P C R 
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Matriz para monitorização do plano de riscos 

ÁREA INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO RESP. 

ESTADO DA EXECUÇÃO 

Ano 1  Ano 2 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
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Legenda: 

Estado da execução 
Implementado 
Em curso 
Por iniciar 

Responsabilidades 
DT - Dirigente de topo ou CD - Conselho Diretivo 
CP - Coordenador do projeto CAF  
CEA - Coordenador da equipa de autoavaliação  
MEA - Membros da equipa de autoavaliação 

Prazo 
T1 – Trimestre 1 
T2 – Trimestre 2 
T3 – Trimestre 3 
T4 – Trimestre 4 
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